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Pluszak

Świnka ze spektaklu „Dzień dobry, Świnko”
w Teatrze Maska w Rzeszowie

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Wrzesień
Kiedy wrzesień do miasta przychodzi,

Przycupnęły w cichym kąciku

wszyscy myślą już o jesieni.

kąpielowe kostiumy i klapki,

Zamykają w szafach sandały,

położyły się trochę zmęczone

tiule do szuflad wkładają.

kapelusze i torby w kwiatki.

Zasypiają na ramięcznikach

Za to w szkole – klasy, tablice,

sukieneczki na cienkich szelkach,

korytarze – cieszą się wrześniem!

na drewnianych półkach ziewają

Szkolne ławki błyszczą blatami,

perkalowe krótkie spodenki.

stęsknione za zeszytami.
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Nina Opic

Słonik Brabruk idzie do szkoły
Daleko, daleko stąd, w środku afrykańskiej dżungli mieszkała sobie rodzina
słoni. Mama, tata i mały słonik Brabruk. Słonik jak każde dziecko wesoło
spędzał czas: chodził z mamą po owoce, z tatą obserwował nocą gwiazdy,
a z kuzynami bawił się w berka albo w chowanego.
Któregoś dnia mama powiedziała:
– Brabruk, już niedługo pójdziesz do szkoły!
– Do szkoły? A co to takiego? – zapytał mały słonik, bo naprawdę nie
wiedział co to takiego ta „szkoła”.
– Tak synku, pójdziesz do szkoły. Wszystkie dzieci kiedyś zaczynają
chodzić do szkoły. To takie miejsce, gdzie dzieci uczą się pisać, czytać i liczyć.
– Ale ja już umiem liczyć! Patrz mamusiu: jedna noga, druga, trzecia,
czwarta!
– Mój maleńki syneczku, każdy musi chodzić do szkoły, aby być mądrym
– powiedziała mama i pogłaskała słonika swoją trąbą.
Brabruk długo myślał nad tym, co mówiła mama. Chce być mądrym, ale
żeby tak od razu chodzić do szkoły? Ale nie było wyjścia, któregoś ranka mały
słonik Brabruk poszedł do szkoły. Trochę się bał, ale małe mrówki, które też
szły do szkoły, dodawały mu odwagi.
I okazało się, że w tej szkole nie było tak źle. Można zdobyć wiedzę, a także
poznać nowe koleżanki i kolegów. No bo fajnie jest chodzić do szkoły!

Rys. Ania Maroszek, lat 9

Spektakle we wrześniu
i październiku 2013 roku







Dzień dobry, Świnko – premiera
(14 września, sobota 16.30)
Sklep z zabawkami
Szewc Kopytko i kaczor Kwak
Dzikie łabędzie
Na pełnym morzu – premiera
(16 października, środa 19.00)
Sklep z zabawkami

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (17) 86 26 808, 86 25 717,
faks (17) 86 22 407
www.teatrmaska.pl
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Biuro Organizacji Widowni:
tel. (17) 85 01 360, 85 20 614, 85 01 365

Janosch

DZIEŃ DOBRY, ŚWINKO
w przekładzie Emilii Bielickiej

Fot. Judyta Potocka

Adaptacja i reżyseria – Henryk Hryniewicki, scenografia – Dagmara
Jemioła-Hryniewicka, muzyka – Bartosz Tarnawski.
Obsada: Kamila Korolko, Robert Luszowski, Małgorzata Szczyrek.
Tygrysek i Miś to najlepsi przyjaciele. Od zawsze. Razem się
bawią i razem pracują. Mogą na siebie liczyć. Lubią spędzać razem
czas. Jednak pewnego dnia pomiędzy dwójkę przyjaciół wkracza
Świnka. Zupełnie inna niż odpowiedzialny Miś, świetna zarówno
w wymyślaniu zabaw, jak i w unikaniu pracy… Nowa znajoma
fascynuje
Tygryska, który chce spędzać
f
z nią każdą wolną chwilę. Zachwycony
pomysłami
Świnki na świetną zabawę
p
nie
pamięta nie tylko o swoich
n
obowiązkach,
ale także o swoim
o
przyjacielu
– Misiu. Czy jednak można
p
żyć
ż samą zabawą i czy warto zapominać
o starych przyjaciołach? Tego dowiecie
Lis
się
s podczas przedstawienia.

Miś

Tygrysek

Lew

Z BOHATERAMI BAJEK
Do 27 września w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie będzie
można oglądać wystawę czasową „Animacja – to nie takie proste” –
prezentującą działalność Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Zapraszamy także na imprezy i zajęcia edukacyjne organizowane
w naszym muzeum.
Dla nocnych marków proponujemy wieczorny pokaz filmowy „Dobranocka nocą”
– 13 września w godzinach 20.00–24.00.

Halina Filek-Marszałek – „Reksio”
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Filek-Marszałek – reżyserką, animatorką, twórczynią oprawy plastycznej wielu
animacji dla dzieci, a także dobranocek: „Reksio” i „Przygody Błękitnego Rycerzyka”.
Z okazji XIII Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania – tradycyjnie obchodzonego
29 września – zapraszamy na dwa dobranockowe spotkania czytelnicze. Pierwsze –
z bohaterem „Plastusiowego Pamiętnika” – odbędzie się 27.09. o godz. 9.00 w Filii nr
10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej; a drugie – z bohaterami popularnych
bajek – w Muzeum Dobranocek o godz. 11.00.
Zapraszamy także na Europejskie Dni Dziedzictwa, w tym roku organizowane pod
hasłem „ Nie od razu Polskę zbudowano”. Wrześniowe soboty – 7, 14, 21, 28 w godz.
10.00–17.00 warto spędzić z nami. Proponujemy bezpłatne zwiedzanie ekspozycji
Muzeum Dobranocek oraz filmowe atrakcje dla małych i dużych zwiedzających.
Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Zajęcia edukacyjne:
•
•
•

Spotkanie z cyklu „Wędrujące dobranocki” w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży WiMBP
w Rzeszowie – Bob Budowniczy – 19.09. godz. 11.00.
Warsztaty artystyczne z cyklu „Sztuka Animacji” zakończone pokazem twórczości młodych
filmowców. Warsztaty odbędą się w terminie 16–18.09 i będą prowadzone przez autorkę
i reżyserkę filmów animowanych Joannę Jasińską-Koronkiewicz.
„Malutka pocieszka, co w piórniku lubi mieszkać – przygody Plastusia” – zajęcia edukacyjne
w cyklu „Od bajki do dobranocki” – 26.09. godz. 11.00.
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie,
ul. Mickiewicza; tel.: 17 74 83 652; 17 85 25 715. www.muzeumdobranocek.com.pl

Co zrobimy z wierszykiem?
Podpowiada Ala
Proponowane tu zajęcia z wierszem przygotowałam dla wychowawczyń przedszkoli i szkół, jednak nadają się one także do wykorzystania przez rodziców, babcie, dziadków i innych opiekunów małych dzieci. Wystarczy znaleźć wolną chwilę i wejść w rolę
pośrednika lektury.
Wszystkim chętnym życzę powodzenia we wprowadzaniu dzieci w świat literatury.
Oto wiersz:

Joanna Kulmowa

Łabędzie
chmury
Gdzie będą łabędzie,
kiedy ich nie będzie?
Kiedy jesień przyniesie słotę
tuż przed żurawim odlotem –
łabędzie
wzbiją się wyżej
od innych ptasich stad
i staną się chmurami,
i będziemy wołać:
– O! chmury jak łabędzie nad nami!
– O! sypią białymi piórami!
– O! śnieg łabędzi spadł!1
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Pomoce: kartki papieru rysunkowego A4, farby plakatowe, przybory do malowania.
WPROWADZENIE
Dzieci siedzą na dywanie.
Prowadząca: Jesteśmy nad stawem. Po stawie pływają łabędzie. Jest jeszcze ciepło, bo
przygrzewa jesienne słońce, ale już za kilka dni nastanie jesień. Wtedy wszystkie nasze
łabędzie będą musiały stąd odlecieć. Jak myślicie, gdzie będą łabędzie, kiedy ich nie
będzie?
Dzieci starają się odpowiedzieć na pytanie.
P.: Posłuchajcie, co napisała o łabędziach polska poetka Joanna Kulmowa.
1

Wiersz pochodzi z tomu: J. Kulmowa, Zimowe słowiki, il. G Rechowicz, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.

PREZENTACJA WIERSZA
Ekspresja werbalna
P.: Co stało się z łabędziami? (odfrunęły, stały się chmurami, odfrunęły i wyglądały jak
chmury)
Ekspresja werbalno-ruchowa
P.: Jesteście pięknymi, białymi łabędziami. Nadchodzi jesień i jest coraz zimniej. Odfruwacie. Pokażcie, jak łabędzie odfruwają. Pokażcie jak zamieniają się w chmury.
P.: Wołajmy!
– O! chmury jak łabędzie na nami!
– O! sypią białymi piórami!
– O! śnieg łabędzi spadł!
Dzieci „fruwają” i wołają, powtarzając za Prowadzącą słowa z wiersza. Należy pobudzić dzieci do nieskrępowanej ekspresji.
Ekspresja plastyczna
Dzieci siadają przy stolikach.
P.: Namalujcie niebo pełne odlatujących łabędzi.
Do wykonania pracy plastycznej można wykorzystać różne rodzaje farb. Malowanki
można wzbogacić tkaninami, bibułą, piórami, które dzieci będą przyklejać na wizerunkach łabędzi-chmur.


Wykorzystano metodę ekspresywnego wykonania utworów poetyckich opisaną w: A. Ungeheuer-Gołąb,
Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka, Rzeszów 2007.
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Słowa Reginy Nachacz, muzyka Renaty Kątnik

WIATROWA PIOSENKA

Mija ciepły wrzesień
babiego lata brat.
Na progu łka jesień,
natchniony magią świat.
Ref.
Szu-szu, szumią liście,
kołyszą się drzewa.
Szu-szu, uroczyście
wiatr piosenkę śpiewa.

Rys. Oliver Capiński, lat 7

Pachną złote róże,
bajeczny płonie las,
kolorowe burze
owieją czule nas.
Ref. Szu-szu…
Złoto pod stopami,
z czekolady kasztan,
wiaterek nad nami
kołuje lekki tan.

Rys. Kamil Puszkarewicz, lat 6

Ref. Szu-szu…
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